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ما انسان ها در طول روز تصمیمات زیادی می گیریم
هستغیر ارادی درصد آنها 95که نزدیک 



سیستم یک و سیستم دو

،یعخودکار و سر سیستم یک به صورت 
خود بدون نیاز  به تالش زیاد یا کنترل

.خواسته، عمل می کند

فعالیت های ذهنی سیستم دو به 
چیده تالش، مانند محاسبات پینیازمند

.معطوف می شود

تفکر، سریع و کندبرشی از کتاب 



یک پکیچ رایگان دریافت کنید

سیستم یک را تعریف کنید

یک پکیج گیمیفیکیشن رایگان



تلنگر

می کندتسخیرکمیابی ذهن را 

برشی از کتاب فقر احمق می کند



گیمیفیکیشن

.را گیمیفیکیشن می گویند( غیر بازی)فرآیند استفاده از ابزارها، اجزا و مکانیزم های بازی در محیط واقعی 





ویژگی های مثبت بازی 

سریعبازخورد •

باخت آخر دنیا نیست •

دارهبازیکن حق انتخاب •



تفاوت بازی با سرگرمی

بازی همیشه یک هدف دارد•

بازی قوانین ثابت و مشخص دارد•

بازی چالش و رقابت دارد•





یک پکیچ رایگان دریافت کنید

ویژگی مثبت بازی3

درصد تخفیف70



واییگیمیفیکیشن محت

به تغییر در شیوه ارائه محتوا و تدریس

.  طوری که محتوا متفاوت می شود

تاریساخگیمیفیکیشن 

کل محتوا درسی بدون هیچ تغییری به ش

سابق ارائه می شود اما در تشویق دانش

آموزان به درس خواندن و انجام تکالیف 

.المان های بازی استفاده می شود



یک مثال ساده 
طراحی بازی های کوچک  

یک داستان ساده

قوانین ساده



یک مثال ساده 
تعریف چالش ها

تعریف مراحل



یک مثال ساده 
تعریف نشان

نتعریف نحوه اعطای نشا



یک مثال ساده 
تعریف امتیازات

جدول رده بندی



یک مثال ساده 
پروفایل اختصاصی



یک پکیچ رایگان دریافت کنید

پیامک بدین09029306514به شماره 

درصد تخفیف50



تفکر بازی داشته باشید



انتخاب مسیر جلسه بعدی
بررسی کتاب ذهن کامل نو

بررسی کتاب طرز فکر

ادامه جلسه گیمیفیکیشن در آموزش



یک پکیچ رایگان دریافت کنید

واتس اپ کنید09029306514به شماره مکانیک بازی رو 3
درصدی دریافت کنید  60و کد تخفیف 

درصد تخفیف60


